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Salgsopstilling
Adresse: Aarøvænget 62, Drejens, 6000 Kolding
Kontantpris: 3.995.000

Sagsnr.: 22320000316
Ejerudgift/md.: 6.815

Dato: 30.6.2020

Beskrivelse:
Nyopført spændende kvalitetsvilla fra Alterna Huse med masser af plads og flotte løsninger.
Ualmindelig gennemført og lækker nyopført villa på dejlig grund i attraktiv børnevenlig udstykning i
Drejens Boligby, hvorfra der er stisystemer til Lyshøjskolen, børnehave, Idrætsfaciliteter, bager, pizzeria
og indkøb.
Samtidigt er man tæt ved den skønneste natur med skov og vand, bl.a. omkring Koldingfjord, den nye
badebro og Trapholtmuseet.
Ejendommen er opført af Alterna Huse i smagfulde kvalitetsmaterialer, f.eks. kan nævnes at der er
Rationel træ/alu vinduer, Laika mursten, Nilan ventilationsanlæg, flotte troltekt ekstem fin lofter, unidrain
afløb, Sign Art indbyggede toiletter og gulvvarme i hele huset. Boligen er på i alt 192 veldisponerede
kvadratmeter, med attraktiv planløsning med separat forældre-/børneafdeling og store opholdsrum,
hvor det skønne køkken/alrum er hjemmets centrum og samlingspunkt.
Alt inventar er fra HTH. I køkken/alrum, bryggers og bad er flotte 60 x 60 klinker og øvrige gulve er
akustik gulve.
Grunden er på 807 kvm. Der er anlagt terrasse og indkørsel - og den resterende del af grunden er
anlagt med græs, så den er børnevenlig og nem at holde.
Til ejendommen hører også dobbelt carport.
En super flot ejendom med funktionel indretning og planløsning - skal opleves!!

Vigtig information:
Der gøres opmærksom på, at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte
være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.
Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk
rådgivning m.v.
Ansvarlig ejendomsmægler: Trine Kjøller
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Nyopført spændende kvalitetsvilla fra Alterna Huse med masser af plads og flotte løsninger.
Ualmindelig gennemført og lækker nyopført villa på dejlig grund i attraktiv børnevenlig udstykning i Drejens Boligby, hvorfra der er stisystemer til Lyshøjskolen, børnehave, Idrætsfaciliteter, bager, pizzeria og indkøb.
Samtidigt er man tæt ved den skønneste natur med skov og vand, bl.a. omkring Koldingfjord, den nye badebro og Trapholtmuseet.
Ejendommen er opført af Alterna Huse i smagfulde kvalitetsmaterialer, f.eks. kan nævnes at der er Rationel træ/alu vinduer, Laika mursten, Nilan ventilationsanlæg, flotte troltekt ekstem fin lofter, unidrain afløb, Sign Art
indbyggede toiletter og gulvvarme i hele huset. Boligen er på i alt 192 veldisponerede kvadratmeter, med attraktiv planløsning med separat forældre-/børneafdeling og store opholdsrum, hvor det skønne køkken/alrum er
hjemmets centrum og samlingspunkt.
Ejendommen indeholder:
Præsentabel entré med træpaneler.
Stort bryggers med vask og installation til vaskemaskine/tørretumbler. I direkte forbindelse hermed er teknikrummet.
Skønt stort køkken/alrum med flot inventar fra HTH og kvalitets hvidevarer. I forbindelse med køkken er godt depot/viktualierum.
Hyggelig stue med videre adgang til lækker forældre afdeling.
Fra både køkken/alrum og stue er udgang til have og terrasse og i forbindelse med stue er 13,5 kvm. overdækket terrasse. "Forældreafdeling" med soveværelse, walk-in og forældrebadeværelse med dobbelt brus,
skabsarrangement og væghængt toilet.
"Børneafdeling" med 3 fine børneværelser samt lyst badeværelse med skabsarrangement, væghængt toilet og brus.
Alt inventar er fra HTH. I køkken/alrum, bryggers og bad er flotte 60 x 60 klinker og øvrige gulve er akustik gulve.
Grunden er på 807 kvm. Der er anlagt terrasse og indkørsel - og den resterende del af grunden er anlagt med græs, så den er børnevenlig og nem at holde.
Til ejendommen hører også dobbelt carport.
En super flot ejendom med funktionel indretning og planløsning - skal opleves!!
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Ejendomsdata:
Ejendommen
Ejendomstype: Villa
Må benyttes til: Beboelse
Ifølge: Vurderingsmeddelelse
Kommune: Kolding
Matr.nr.: 7ES Nr. Bjert By, Nr. Bjert
BFE-nr.: 100101178
Zonestatus: Byzone
Vand: Alment vandforsyningsanlæg
Vej: Fælles/privat
Kloak: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
Varmeinstallation: Fjernvarme
Opført/ombygget år: 2020
Vurdering og ejendomsværdiskat
Offentlig vurdering pr.: 2019
Offentlig ejendomsværdi: 3.995.000,00
Heraf grundværdi: 618.700,00
Evt. ejerboligværdi:
Grundlag for ejd. værdiskat: 3.995.000,00
Grundskatteloftsværdi: 618.700,00

Arealer
Grundareal udgør:
807 m2
Grundareal ifølge: Tingbogsattest
Hovedbyg.bebyg.areal:
237 m2
-heraf Carport
45 m2
Kælderareal:
0 m2
Udnyttet tagetage:
0 m2
Boligareal i alt:
192 m2
Andre bygninger:
13 m2
13 m2
-heraf Overdækkende
arealer
Bygningsareal ifølge: BBR-Meddelelse
- af dato: 26-06-2020

Servitutter, byrder, planer, og andre anvendelsesbegrænsninger:
4.7.2017 Servitut om regnvandslaug
6.11.2018 SERVITUT OM BYGGEPLIGT OG VIDERESALG
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen.

Grundejerforeningsforhold:
Sikkerhed til grf.:
I form af: Ingen
Forhøjelse af sikkerhed:
I form af: Ingen

Tilbehør:
Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):
Køleskab: AEG.
Kogesektion (induktion): AEG.
Ovn: AEG.
Emhætte: Eico.
Opvaskemaskine: AEG.
Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger ikke.
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Forsikringsforhold:
Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften er baseret på: sælgers aktuelle forsikring
Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes:
Svamp:

Ja

Nej

insekt:

Ja

Nej

rørskade:

hos Sønderjysk Forsikring G/S
Ja

Nej

Forbehold: Ejendommen er p.t. entrepriseforsikret og beløbet afsat til forsikring er anslået.

Andre forhold af væsentlig betydning:
Ejendomme i byzone
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som
lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret
mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet.
Om ny vurderingslov og beskatningsaftale
Køber gøres opmærksom på, at det er vedtaget, at der skal træde nyt
boligskattesystem i kraft pr. 1. januar 2020. Det forventes dog, at
ikrafttrædelsestidspunktet udskydes til 1. januar 2024. Det nye boligskattesystem
betyder, at den offentlige ejendomsværdi og grundværdi, herunder skattelofter,
fremadrettet vil blive fastsat ud fra nye principper. Konsekvenserne heraf kendes
endnu ikke. Oplysningerne i denne salgsopstilling, herunder særligt ejendomsskat og
ejendomsværdiskat, har udgangspunkt i den seneste fastsatte vurdering og tilhørende
skatteloftsværdier. Det nye boligskattesystem kan have indflydelse på købers
fremtidige skattebetalinger, og køber opfordres til at søge egen rådgivning herom.

Forbrugsafhængige udgifter:
Årligt varmeforbrug:
Udgift kr.: 6.710,00
Forbrug: 6,39 MWh
Udgiften er beregnet i år: 2020
Ejendommens primære varmekilde: Fjernvarme.
Ejendommens supplerende varmekilde: Ingen.

Vurdering
Da ejendommen er nyopført er den endnu ikke særskilt vurderet, hvorfor
ejendomsvurdering og grundværdi er anslået. Udgifter til ejendomsskat, renovation og
rottebekæmpelse, grundejerforening, forsikring m.v. er ligeledes anslået.

Oplysningerne stammer fra: Det beregnede forbrug i energimærkningen
Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse:
Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg,
evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremgår af hverken
salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter.

Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning:
Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport.
Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet elinstallationsrapport.
Energimærkning: A2015
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Ejerudgift 1. år:

Sagsnr.: 22320000316
Ejerudgift/md.: 6.815
Pr. år:

Ejendomsværdiskat
Ejendomsskat
Rottebekæmpelse
Renovation
Husforsikring
Grundejerforening

59.050,00
12.500,00
158,00
3.270,00
4.800,00
2.000,00

Ejerudgift i alt 1. år:

81.778,00

Dato: 30.6.2020

Kontantbehov ved køb:
Kontantpris/udbetaling
Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået
Tinglysningsafgift
I alt

3.995.000,00
7.500,00
25.750,00
4.028.250,00

Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt
udgifter til: Der henvises til side 5

Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering:
Der gøres opmærksom på at ejendomsmægleren iht. loven ikke må sammenlægge ejendommens ejerudgifter og finansieringsomkostninger. Den angivne brutto/nettoydelse nedenfor omfatter
således alene finansieringsomkostninger i henhold til en fiktiv standardfinansiering. Ejerudgiften skal derfor lægges til denne ydelse for at beregne den samlede månedlige boligudgift. Herudover
vil der være forbrugsafhængige udgifter. Bemærk at udbetalingens størrelse kan afvige ved indgåelsen af købsaftalen.
Finansieringsomkostninger i henhold til en standardfinansiering
Udbetaling: 200.000
Brutto ekskl. ejerudgift: 15.317 md./ 183.805 år. Netto ekskl. ejerudgift: 13.291 md./ 159.491 år v/ 26,42 %
Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse.
Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af skattemæssigt fradrag. Bemærk at da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås.
Forudsætninger for standardfinansieringen
Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:
Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5.000 dog minimum kr. 25.000.
Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et
konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder.
Beregningsdato for realkreditlån: 29.6.2020. For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes
til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til
boligformål til lønmodtagere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den gennemsnitlige rente i
perioden: 1/7 - 1/1. Forbehold:
Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom
ejendomsmægleren ikke må formidle finansiering.
Ejendomsmægleren kan dog henvise til prisportalen Tjek Boliglån på følgende link https://www.raadtilpenge.dk/Gode-raad/boliglaan/landingsside
Ejendomsmægleren kan tillige henvise til
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Kontantpris: 3.995.000

Sagsnr.: 22320000316
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Ejerpantebreve og afgiftspantebreve:

Dato: 30.6.2020

Gæld udenfor købesummen:
Ingen.

Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser:

Realkredittype

Långiver/art

Restgæld

Obl.
restgæld

Kontantværdi

Optaget
i valuta

Rente
Kont./pålyd.

1. års
ydelse

Restløbetid

ÅOP

Saldo
fradragskonto

Særlige overtagelsesvilkår

Garantistillelse

Kontant
regulering

Kontantbehov ved køb:
Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: Tinglysning af pantebrev, debitor/kreditskifte mv., finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse mv.
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